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 2 (73) ألفية العراقي

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الحمد هلل رب 
 وصحبه أجمعين، قال الحافظ العراقي رحمه هللا تعالى: 

 كيف يكون من روى بالمناولة واإلجازة
          الواختلفوووووا فوووويمن روى مووووا نووووو   

          وابوووووون عوووووو اب جعووووووافمالووووووك   .
. 

             اإطاقووووووووووووه حوووووووووووود نا وأخبوووووووووووور 
          يسوووووو وئووووو الروووو  بموووون يوووورى   .

. 
          العووووورس كالسوووووما  بووووو  أجوووووازه

          بعضووووو م فوووووي مطلووووو  اإلجوووووازة  .
. 

             والمرزبووووووووووواني وأبوووووووووووو نعووووووووووويم
          أخبووووور والصوووووحيم عنووووود ال ووووووم  .

. 
          ت ييوووووووده بموووووووا يبوووووووين الواقعوووووووا 

          ئموووووووووا معوووووووووا    إجوووووووووازة تنووووووووواوالا   .
. 

             أذن لوووووي أطلووووو  لوووووي أجوووووازني
          سووووووو لوووووي أبوووووا  لوووووي نووووواولني  .

. 
ن أبوووووووا  العووووووويخ للمجووووووواز             وا 

          إطاقووووه لووووم يكووووف فووووي الجووووواز  .
. 

          وبعضوووووو م أتووووووى بلفووووووظ موووووووئم
          فمووووا سوووولم كتووووب لوووويعوووواف ني   .

. 

وووووووقوووووود أتووووووى ب             ر األوزاعوووووويخب 
          في وووووا ولوووووم يخووووو  مووووون النوووووزا   .

. 
          الخطوووووووابياختووووووواره  ولفوووووووظ أن

          وئووووو موووو  اإلسووووناد ذو اقتووووراب  .
. 

             وبعضوووو م يختووووار فووووي اإلجووووازه
          كصوووووووووواحب الوجووووووووووازه أنبأنووووووووووا  .

. 
          فيمووووا عوووواف ه الحووووا متوووواره واخ

          بوووواإلذن بعوووود عرضووووه معوووواف ه  .
. 

            اصوووطلحا واستحسووونوا للبي  وووي م  
               إجوووووووووووووازة فصووووووووووووورحا أنبأنوووووووووووووا  .

. 
          وبعووس موون تووأخر اسووتعم  عوون

          إجوووووووازة، وئوووووووي قريبوووووووة لمووووووون  .
. 

             سوووماعه مووون عووويخه فيوووه يعوووك
          بين مووووا فمعووووترك وحوووور  عوووون  .

. 
           وفووي البخووار  قووال لووي : فجعلووه

             حيوووووووري م للعووووووورس والمناولوووووووه  .
. 

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين، أما بعد:
بعد أن أنهى الكالم على اإلجازة بأنواعها والمناولة بنوعيها  -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 

قال: كيف يقول من روى ما تحمل في المناولة واإلجازة يعين الماضيتين  ،والخالف في ذلك
حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو عن فالن  :أو يقول ؟سمعت :هل يقول ،المناولة واإلجازة الماضيتين

أذن لي أو ناولني أو  ،أجازني :ح بأن يقولأو ال بد أن يصر    ؟نأو قال فال ،أو أن فالنا قال
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 7 عبد الكريم اخلضريمعالي الشيخ 

ما الذي يقوله في  ،أو أخبرني إجازة ،أو سمعته إجازة ،أو سمعته مناولة ،حدثني مناولة :يقول
 :يقول الحافظ العراقي ؟ل بطريق اإلجازة والمناولةحال األداء من تحم  

          الواختلفوووووا فوووويمن روى مووووا نووووو   
          فمالووووووك وابوووووون عوووووو اب جعووووووا  .

. 

          إطاقووووووووووووه حوووووووووووود نا وأخبوووووووووووورا   
          يسوووووو وئووووو الروووو  بموووون يوووورى   .

. 
          العووووورس كالسوووووما  بووووو  أجوووووازه

.  ............................          
. 

يقول فيمن  ،المناولة المعتبرة ،فيمن يقول من روى بالمناولة -المحدثين وغيرهم يعني-ختلفوا ا
فمالك واإلمام إمام دار الهجرة ابن أنس وابن شهاب محمد بن مسلم  ،ناوله شيخه :روى ما نوال

أي  وأخبرا احدثن ،والمناولةأي الراوي باإلجازة  ،بن عبيد هللا بن شهاب الزهري جعال إطالقه
يسوغ عندهما عند مالك  ،حدثنا وأخبرنا يسوغ :-وقد روى باإلجازة والمناولة-وأخبرنا يعني يقول 

إطالق حدثنا وأخبرنا الئق بمن يرى العرض كالسماع إطالق  ،وهو أي اإلطالق ،وابن شهاب
ساغة الرواية بحدثنا وأخبرنا  ،يسوغ عند مالك وابن شهاب :حدثنا وأخبرنا يقول وهذا القول وا 

ذهب من يرى العرض الئق بم ،إطالق حدثنا وأخبرنا من غير تقييد بإجازة وال مناولة ،اإلطالق
الذي يرى العرض  ،يعني كما تقدم في محله العرض بمن يرى العرض كالسماع ،كالسماع
وعرض القراءة  ،عرفنا فيما تقدم أن العرض يطلق في األصل على عرض القراءة .كالسماع

 ،جمع على الرواية به هو كالسماعألن عرض القراءة م   ؛كالسماع عند جمع من أهل العلم
أو عرض  القراءة هذا البيت هو عرضمراد بالعرض في لكن هل ال ،فضله على السماعوبعضهم 

يعني  ،وهو الئق بمن يرى العرض ،للعنوان اال ما كان الكالم مطابق  ا  المناولة؟ عرض المناولة و 
يعني كعرض القراءة على الشيخ حكاه عن اإلمام  ،أو كعرض السماع ،عرض المناولة كالسماع

يعني إطالقهما إطالق حدثنا وأخبرنا بعضهم كابن جرير  ،الكفاية بل أجازه مالك الخطيب في
وجماعة من المتقدمين حسب ما حكاه القاضي عياض وأبو الوليد الغمري صاحب الوجازة ذكراه 

 ،بل أجازه بعضهم في مطلق اإلجازة في الرواية ،وحكياه عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين
وكذا أبو عبد هللا محمد بن عمران المرزباني وأبو نعيم  ،عن المناولةبمطلق اإلجازة المجردة 

 ،والمرزباني وأبو نعيم أخبر أخبرنا خاصة من غير تقييد بإجازة وال مناولة ،الحافظ األصبهاني
لماذا؟ ألن اإلخبار أوسع من  ،حكاه عنهما الخطيب والمرزباني وأبو نعيم أخبر دون حدث

 ،واإلخبار بالكتابة ،تقدم أشرنا إلى أنه يطلق على اإلخبار باللفظ مشافهةفاإلخبار كما  ،التحديث
ذكرنا أنه لو  ،وأما التحديث فخاص بالمشافهة ،كل هذا يقال له إخبار ،اإلخبار باإلشارة المفهمة

أما  ،عن المشافهة فيعتق بمجرد الكتابة أو اإلشارة فضال   ،من أخبرني بكذا فهو حر :قال لعبيده
باني أبو عبد هللا ز  ر  الم   .فإنه ال يعتق إال إذا شافهه بالخبر ،من حدثني بكذا فهو حر :إذا قال

ومترجم في كتب  "معجم الشعراء"له كتاب اسمه  ،وأديب ومؤلف ،محمد بن عمران أديب شاعر
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لكنه ليس على قدٍر من  ،يعني له شهرة ،طبقات األدباء وطبقات المؤرخين وطبقات الشعراء
وكثير ممن  ،ذكروا في ترجمته أنه عنده شيء من التساهل ؛في الديانة على ما ذكروااالستقامة 

العلم  ،لبعدهم عن نصوص الوحيين ؛ينتسب إلى األدب في القديم والحديث عنده شيء من هذا
إذا كانوا إذا تفرغوا لألدب الذي يسمونه  ،الشرعي المورث للخشية تجده عنده شيء من التساهل

أما أدب النفس المتلقى من نصوص الكتاب والسنة هذا هو الذي  ،أدب النفسأدب الدرس ال 
أما أدب الدرس الذي مع األسف أخذ االسم بحيث  ،هو الذي يربي ،يربي أهل العلم وطالب العلم

ألنه مبني  ؛ا من التفريطبل يورث شيئ   ،هذا ال يورث خشية ،إذا أطلق األدب ال ينصرف إال إليه
ف ولذا تجد كثير ممن أل   ؛على أخبار وطرائف ونكت ومحاورات ومجادالت وأشياء ال تفيد القلب

 ،عندهملغناء سهلة مسألة ا يعني تجد مثال   ،في هذا واعتنى به وتفرغ له عنده شيء من التفريط
ا يوجد في ومقل منهم ومستكثر يعني هذا كم ،تجد الغزل ديدنهم ،تجد الشرب عند كثير منهم

وعند المتأخرين  ا،ووجد فيها كثير   ،ومن قرأ في كتب األدب وجد المجون والسخف ،المتقدمين
وعند كثير من المتأخرين حتى أن بعضهم نعى على صاحب زهر اآلداب خلو  ،اكثير أيض  

مع أن المجون مناقض  ،كيف يسمى كتاب أدب وهو ما فيه مجون  :يقول ،الكتاب من المجون 
والحياة  :ثم يقول بعد ذلك ،كيف يسمى كتاب أدب وهو ليس فيه المجون  :فيقول ،ألدبمناقضة ل

لكنه معروف يعني  ،هذا أديب كبير من أدباء العصر ،اتفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص  
يعني  ،لكن هذا موجود في األدباء بكثرة ،ا للمحرماتبمخالفات وتفريطه في الصلوات وشربه أيض  

ولهذا في الغالب له نصيب من العلم الشرعي المورث  ؛هللا عليه بهداية والتزام  ن  ن م  يوجد فيهم م  
ال إذا ابتعد عن العلم الشرعي وصرف همته لألدب الذي يسمونه أدب وأخذ االسم  ،للخشية وا 

ال شك أنه  ،هذا إذا تخصص فيه وترك ما ينفعه في دينه ودنياه ،حتى ال يعرف األدب إال به
إنه عنده المحبرة وقنينة النبيذ وقل مثل فيمن اعتمد  :رزباني قالواهذا الم   .ه المخالفاتيقع في هذ

تجد قسوة القلب ظاهرة والمخالفات وعدم  ،الكالم والفلسفة وأعرض عن كالم هللا وكالم رسوله
وهي في الحقيقة غير  ،هب على حد زعمه وانقطع وتفرغ للعبادة التي يراها شرعيةالخشية ولو تر  

  .وعلم الكالم لن يجره ولن يهديه إلى خير ،ألن البدع يجر بعضها إلى بعض ؛شرعية
المقصود أن مثل هؤالء يحصل منهم مثل هذا دليل من كبار األدباء المعروفين الجاحظ وأبو 

يروي بعض من هذه الشاكلة وقد ا والمرزباني أيض   ،الفرج األصبهاني وغيرهم كثير من هذا النوع
وقد يوجد في بعض كتبه شيء من  ،األخبار من الطرائف عن الصحابة وعن التابعين أو غيرهم

حدثنا كما حكاه عنه  :وال يقول ،أخبرنا :ويقول ،لكنه يروي باإلجازة ،الحديث بإسناده هو
يعني شخص عنده شيء من الرواية لكن  ،د األوراق بذكر اسمهلكن هل مثل هذا تسو   ،الخطيب

ومع ذلك عنده هذه المخالفة والتساهل فذكره  ،ال على العلماءعروف أنه محسوب على األدباء م
عندنا بدله أبو ن عيم اإلمام الحافظ األصبهاني إمام  ؟هل يستحق من يذكره في مثل هذه المسائل
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ن كان في كتابه الحلية ما يالح   ،سندين الكبار من أهل الحديثمن أئمة المسلمين من الم   ظ في وا 
ظ عليه حيث جعل مدار الكتاب كله على التصو ف ووصف به سادات  ؛كتابه الحلية ما يالح 

 ،فقوله في هذا الباب معتبر ،لكنه محسوب على أهل الحديث ،األمة حتى الصحابة وصفهم به
ننا إذا أدمنا النظر في نصوص الوحيين وما يخدم الوحيين إ :قد يقول قائل ،بخالف الذي قبله

فنحتاج إلى قراءة في كتب تروح عنا  ،حتاج إلى الترويحيوالنفس تحتاج والقلب  ،تملالنفس 
وفيها  ،كتب التواريخ فيها متعة من جهة ،ال مانع من أن يقرأ اإلنسان في كتب التواريخ ل:نقو 

يعني زهر اآلداب من أنظفها العقد الفريد  ،ألنها متفاوتة ؛وكذلك بعض كتب األدب ،عبرة وعظة
ا جيد ينتقي منها ما يفيده مما ال إيغال فيه أدب الكاتب البن قتيبة أيض   ،ن األغانيأنظف م
وهي ال تخلو من  ،وأهل العلم نقولهم عن كتب األدب تدل على أن لهم اطالع عليها ،للمجون 
األدباء من المتأخرين  ..ا فيلكن فائدتها ال تعادل ما فيها من ضرر فاإلنسان يطالع أيض   ،فائدة
ا كتب الرحالت يستفيد منها طالب أيض   ،كتب سموها كتب الذكريات فيها فوائد وفيها طرائفلهم 
حالة إلى من يرحل إليه من أهل يحصل فيها مناظرات بهذا الر   ،وفيها فوائد علمية كثيرة ،العلم
ن هذه المناظرات في مسائل العلم في فنون العلم المتعددة ،العلم ت لكن أكثر هذه الرحال ،وتدو 
وكثير منهم له  ،ألنهم يسطرون ما يرون فيكتبون كل ما يرون  ؛ل أهلها على العناية بالمشاهدمعو  

 ،عنى باآلثار ويعنى بالمشاهد والقبور وزيارات ما يسمونهم األولياءميل إلى التصوف فتجده ي  
تقدمت  ،شيدموجود هذا بكثرة في كتب الرحالت من أنفع ما كتب في الرحالت رحلة ابن ر  

في الوجهة الوجيهة إلى  ،اإلشارة إليها في مبحث الحسن وغيره ملئ العيبة بما جمع بطول الغيبة
لكن  ،بدقائق علوم الحديث وغيره من العلوم ،هذه مشحونة بما يتعلق بعلوم الحديث ،مكة وطيبة

ها وفي ،فيها متعة وفيها وصف للبلدان -كتب الرحالت-هذه الكتب  ،هو في الحديث أظهر
ألن  ؛لكن مثل ما ذكرت كثير منها عنايته باألضرحة والمشاهد وما أشبه ذلك ،مناظرات للشيوخ

كتب الذكريات يكتبون تجاربهم ويكتبون ما مر بهم من  ،ال مغرم بالوصف وصف ما يشاهدالرح  
ظ عليه  ،طرائف فهي كتب ماتعة لكن مع ذلك منهم من الفائدة في كتابته أظهر وأكثر وما يالح 

في  ،في الفقه ؛هذه فيها فوائد كثيرة علمية دقيقة ،شيء يسير مثل ذكريات الشيخ علي الطنطاوي 
ظ عليه بعض األشياء ،افي التاريخ كثيرة جد   ،في األدب ،العربية على كل حال من أنفع  .ويالح 

 وما كتب األشخاص من السير ،ا مذكرات محمد كرد علي فيها فوائدما كتب في الذكريات أيض  
الذاتية يكتبون عن أنفسهم وعن تجاربهم وعما وقع لهم من الطرائف مثل ما كتبه أحمد أمين في 

ن كان مدرس   ،كتاب سماه حياتي في مدرسة القضاء الشرعي لكن فيه مخالفات  افيه مخالفات وا 
ا بعض الكتب مثل كتب الموسوعات يجد فيها الطالب طالب العلم ما يحتاج أيض   ،وفيه تساهل

من بعض المسائل التي ب حثت عند المعاصرين مما ال يجده عند المتقدمين مثل دائرة  إليه
فيها تحريرات لمسائل  ،وغيرها ،ستانيودائرة معارف الب   ،معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي
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أما  ،هذه فيها مسائل شرعية ،دائرة معارف القرن العشرين ،يعني ليست من المسائل الشرعية
قد  ،ألنه يجد فيها ما ال يجده ؛المقصود أن هذه الكتب يعني االطالع عليها نافع ،البستاني فال

فإذا رجع في هذه الدوائر الكبيرة الشاملة  ،يبحث في قضية معاصرة ال يجدها في كتب المتقدمين
ذكر المرزباني نا إلى هذا كله والذي جر   ،وقد يوافق وقد يخالف ،المرتبة على الحروف يجد بغيته

نما محسوب على األدباءألنه ليس محسوب   ؛هنا وما ذكر قوله إال بعد  ،ا على أهل العلم وا 
 يصرف لها لكن ينبغي أال   ،فدل على أن أهل العلم يطلعون على كتب هؤالء ،االطالع على كتبه

ب أو يكون الوقت غير مناس ،سنام الوقت يعني يصرف لها رديء الوقت حينما تمل النفس
 ..شيء أوتنتظر دورك في مستشفى  أنت تنتظر مثال   ساعة انتظاريعني  ،العلم الشرعيلمعاناة 

ألنه لو قطع تتابع قراءتك لها ما يضرك وهللا  ؛شيء من هذا المقصود أنك تأخذ من هذه الكتب
  .المستعان

حكاه  ،أبو نعيم األصفهاني الحافظ أخبر يعني أخبرنا خاصة من غير بيان ،والمرزباني وأبو نعيم
الصحيح المختار عند جمهور القوم وهو مذهب علماء  ،والصحيح عند القوم ،عنهما الخطيب

ألنه يلتبس  ؛المنع من إطالق حدثنا وأخبرنا ونحوهما ،واختاره أهل التحري والورع المنع ،المشرق 
أنه تلقى الخبر  ،حدثنا :أخبرنا أو قال الراوي بالمناولة :لراوي باإلجازةعلى السامع إذا قال ا

والصحيح عند  ،بينما روى بطريق فيه خالف ،بطريق السماع أو طريق العرض المجمع عليهما
 ،المذكور من حدثنا وأخبرنا إجازة أو مناولة ،تقييده أي المذكور منها ،القوم تقييده بما يبين الواقع

هل  ،أي يوضح الواقع من كيفية التحمل ،ا بما يبين الواقعاإلطالق إنما يروي مقيد  فال يروي ب
 ،أخبرنا :أو حدثنا تحمل بالعرض وبالقراءة على الشيخ فيقول ،سمعت :تحمل السماع فيقول
ناولني أو أجازني باإلجازة أو أخبرني إجازة أو مناولة المقصود أنه يقيد  :تحمل بالمناولة فيقول

 أو مناولة إجازة تناوال   أو حدثنا فالن إجازة أو تناوال   ،أخبرنا إجازة :ن الواقع إجازة كأن يقولبما يبي
جازة أو هما معا :أو يقول ،اهما مع   أي إجازة مناولة أذن لي  ،حدثنا أو أخبرنا فالن مناولة وا 

ناولني هذه صريحة فيما يتحمل بطريق المناولة أو  ،أباح لي ،سوغ لي ،أجازني ،أطلق لي
أو فيما أجازني أو حدثنا  ،أو حدثني أو أخبرنا فيما أذن لي أو فيما أطلق لي روايته عنه ،اإلجازة
ناولني هذه تبي ن المراد وترفع اللبس واإليهام أنه  اأو فيم ،فيما أباح ليأو أخبرني  ،غ ليفيما سو  

وتحدد المراد من طرق التحمل التي تحمل بها وهي  ،عرض على الشيخروى بطريق السماع أو ال
ن أباح الشيخ للم   ،المناولة أو اإلجازة أباح الشيخ المجيز  ،جاز إطالقه لم يكف في الجوازوا 

أذنت لك أن تروي عني  :يقول الشيخ ،حدثني :لاقللمجاز له إطالقه التحديث واإلخبار 
ن أباح الشيخ للمجاز إطالقه حدثني أو أخبرني :وتقول ،مروياتي يعني التحديث أو اإلخبار  ،وا 

ال يملك أن يبيح له أو يجيزه أن يخبر عنه  ،لم يكف في الجواز لماذا؟ الشيخ ال يملك هذا
 بالتحديث.
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ن أباااااااااااااح الشاااااااااااايخ للمجااااااااااااازي           وا 
إطالقااااااه لاااااام يكااااااف فااااااي الجااااااواز            .

. 
ارو عني أي كتاب شئته لو لم يكن به  :قال ،رواية له به ألنه ال يملك ذلك كما لو أجازه فيما ال

 .وبعضهم يعني بعض أهل الحديث ،هال يملك أن يجيزه بما ال يقع تحت مروي    ،رواية ارو عني
          وبعضاااااااااهم أتاااااااااى بلفاااااااااظ مااااااااااوهم

          شاااااااافهني كتاااااااب لاااااااي فماااااااا سااااااالم  .
. 

أخبرني فالن  :شافهني أو يقول :بعضهم أتى بلفظ موهم شافهني كتب لي فما سلم متى يقول
 :يقول ،أو شافهني فالنأخبرني فالن مشافهة  :يقول ،أو أخبرني فالن فيما كتب لي ،مشافهة

ذا شافهه با  ،شافهني أو أخبرني فالن مشافهة :مشافهة فهو يتجوز ويقول ههفاش إلجازة أجازهوا 
ألن الصيغة صريحة في أنه تلقى الخبر عنه بالمشافهة يعني  ؛هذا أدخل في اإليهام واإللباس

أجزت لك أن  :فقال ،أن مراده بشافهني شافهه باإلذنما الذي يدري السامع  ،بالسماع من لفظه
 ،كأنه كتب له بالحديث ،كتب لي :ثم يقول ،كتب له إجازة محررة ،كتب لي :أو قال ،تروي عني

 ،ووجدت بين الصحابة للتابعين ومن التابعين لمن بعدهم ،روالمكاتبة على ما سيأتي طريق معتب
شافهني كتب لي فما سلم  ،تدليس في الصيغة ،كتب لي ومراده كتب له باإلجازة تدليس :فقوله

ر األوزاعي فيها ولم وقد أتى بخب   ،ما سلم من اإلبهام وطرف من التدليس ،امن استعمالها مطلق  
 ،يستعمل حدثنا وأخبرنا في السماع والعرض ،بخب رنا األوزاعيأتى في اإلجازة  ،يخل من النزاع

أبو عمرو األوزاعي عبد الرحمن بن عمرو اإلمام المعروف صاحب المذهب  .لكنه يستعمل خب ر
وبين ما  ،رنا ليفرق بين صيغة األداء فيما ت حمل بالعرض أخبرناخب   :لكنه انقرض يقول ،المتبوع

إن خبر أبلغ من  :ولو قيل ،ر وأخبروال فرق بين خب   ،خبرنا :فيقول ،تحمل باإلجازة أو المناولة
أخبر فإنه يحصل ولو بمرة بخالف  ،ألن التضعيف ال شك أنه يدل على كثرة التكرار ؛أخبر
أي في اإلجازة  ،ر األوزاعي فيهاوقد أتى بخب   :قال .بينما خبر ال يحصل إال إذا تكرر ،واحدة

ولو  ،اع من جهة أن معنى خبر وأخبر في اللغة واالصطالح واحدا من النز خاصة ولم يخل أيض  
ال يجوز  ،ا ال يجوزمع أن العكس أيض   ،ر أبلغ من أخبر يعني لو عكس لكان أولىن خب  إ :قيل

التشديد يدل  ،ر فيها التشديدلكن خب   ،أخبر بإطالق إال عند أهل التساهل في التحمل :أن أقول
 .ارتكرار هذا اإلخب ،على التكرار

          ولفااااااااااااظ أن اختاااااااااااااره الخطااااااااااااابي
          وهاااااااو ماااااااع اإلساااااااناد ذو اقتاااااااراب  .

. 
   

أخبرنا فالنا  :يعني في طريق األداء أبو سليمان محمد بن محمد الخطابي البستي فقال ولفظ أن  
نعم كثر استعمال العنعن في اإلجازة على ما  ،أن فالنا أخبره فاستعمل السند المؤنن في اإلجازة

وهو اختيار أبي حاتم  ،ابي يستعمل المؤنن أخبرنا فالنا أن فالنا أخبره أو حدثهوالخط   ،سيأتي
ذو اقتراب فإن في هذه  .سب إليها مع سماع اإلسناد خاصة لشيخه من شيخهالرازي فيما ن  
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ن أجمل الخبالصيغة إشعار   لكن هذا الكالم غير  ،ر المذكور وتفصيال  ا بوجود أصل اإلخبار وا 
وحكم أن  حكم أن فالجل  ،فأن مثل عن فالذي يستعمل عن في اإلجازة له أن يستعمل أن   ،ظاهر

لكن استعمال عن  ،حكمها حكم عن سووا وللقطع نحل البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج
  ،حتى عد ذلك اصطالحي ،ر في األزمان المتأخرةفي اإلجازة كث  

 وهي بوصل ما قمنإجازة      وكثر استعمال عن في ذا الزمن 
 .هذا تقدم شرحه

             اإلجاااااااازةوبعضااااااهم يختاااااااار فااااااي 
          أنبأناااااااااااااااا كصااااااااااااااااحب الوجاااااااااااااااازه  .

. 
 ،وبعضهم يختار في اإلجازة لفظ أنبأنا كصاحب الوجازة الوليد بن بكر الوليد بن بكر الغمري 

وكثير استعمال من جاء من بعد عصور الرواية في القرن الرابع  ،صاحب كتاب الوجازة أنبأنا
واختاره الحاكم فيما شافهة باإلذن  ،كصاحب الوجازة ،والخامس يستعملون أنبأنا في اإلجازة بكثرة

الحاكم أبو عبد هللا فيما شافهه شيخه باإلذن في  ،اختاره الحاكم أي أنبأنا ،بعد عرضه مشافهة
قال الحاكم وعليه عهدت أكثر مشايخي وأئمة  ،روايته بعد عرضه له عرض المناولة مشافهة

يعني في عرض المناولة  ،عصري يستعملون أنبأنا فيما شافهه باإلذن في روايته بعد عرضه عليه
 :يقول بعد ذلك

            واستحساااااانوا للبيهقااااااي مصااااااطلحا
               حاأنبأناااااااااااااااااااااا إجاااااااااااااااااااااازة فصااااااااااااااااااااار    .

. 
إذا قال أنبأنا وأطلق وجد هذا االستعمال فيما نسبه الحاكم لمشايخه  ،أنبأنا وأطلق :يعني إذا قال
ا صطلح  واستحسنوا للبيهقي م   ،قيدلكنه ي   ،أما بالنسبة للبيهقي فهو يستعملها بكثرة ،وأئمة عصره

على المقصود وأبين أدق وأوضح في المراد وأدل فال شك أنه أنبأنا إجازة  ،وهو أنبأنا إجازة
 ؛اللغوي ألن إطالقها بعيد من الوضع  ؛نباءق اإلفصرح باإلجازة ولم يطل   ،حاإجازة فصر   ،للحال

فاطر:  ژ ڻ     ڻ ڻ ں ژ  ٤الزلزلة:  ژ ڃ ڃ ڃ ژألن أنبأنا مثل أخبرنا ومثل حدثنا 

واألنباء هي  ،عن الخبر العظيم  ٢ - ٤النبأ:  ژ     پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ژوالنبأ هو الخبر   ٤٤
ر استعمل عن إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك وحرف وبعض من تأخ   ،األخبار

لفظ عن فيما  ،اعن بينهما فمشترك بعض من تأخر من المحدثين استعمل عن استعمل كثير  
وهذا كأنه تذكير  ،قرأت على فالن عن فالن :فيقول ،سمعه من شيخه الراوي فمن فوقه باإلجازة
  :بما تقدم بيانه في المعنعن في قول الناظم

 إجازة وهي بوصل ما قمن           وكثر استعمال عن في ذا الزمن
 وبعض من تأخر استعمل عن إجازة

يشك مع  ،قرأت على فالن عن فالن وهي أي عن قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك :فيقول
وكذا إذا كان  ،مع أنه أذن له في روايته عنه ،يعني شك في سماعه من شيخه ،تحقق إجازته منه
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بر هذا الخلل باإلجازة كما تقدم أنه إذا تطرق الخلل إلى السماع من غفلة في السماع نوع خلل فج  
ذا  ،فإنه هذا يجبر باإلجازة ،ع أو المسمع أو خفاء بعض الكلمات أو بعض الحروفمن السام وا 

كان طريق التحمل مثل هذا سماع أو عرض مع شيء من الخلل وجبر باإلجازة يعني استعمال 
فمشترك  ،يعني بين السماع واإلجازة مشترك ،ركوحرف عن بينهما فمشت   :قال ،عن فيه قريبة

 عم.الفاء هذه فمشترك، ن
  طالب: ...........

وتدخل على الخبر من غير احتياج؟ يعني ليست تفصيلية وال تفريعية وال  ،دخلت على الخبر نعم
 .زيد فقائم األصل زيد قائم ،تدخل بدون داع ..في جواب شرط وال في
  طالب: ...........

إذا  ،زيد فقائم :لكن في السعة إذا قلت ،أدخلها للضرورة شيء آخر :ال، خل انكسار البيت نقول
 ،الكالم اسم وفعل وحرف ،الكن زيد فقائم ال داعي له ،اأما زيد فقائم ال بأس تقتضيها أم   :قلت

لكن  ،واقعة في شرط مقدم مقدر إذا عرف هذا فاالسم :على ما يقولون  وهو الفصيحفاالسم تفريع 
 :الناظم يقول ،لى رأي الكسائي كما قال الناظمدخلت الفاء على رأي األخفش ال عهنا فمشترك أ  

يعني يسوغ إدخاله على خبر لم  ،أدخلت على رأي الكسائي الذي يرى دخولها من غير حاجة
الناظم في شرحه  ،سائيعلى رأي الك   :والناظم يقول ،ما يقتضيها هذا على رأي األخفش ،يتقدمه
والسخاوي وبعده صاحب فتح الباقي زكريا األنصاري  ،على رأي الكسائي يجوز إدخالها :يقول

طلق المراد به األوسط سعيد بن واألخفش إذا أ   ،قالوا هذا على رأي األخفش ال على رأي الكسائي
ال فاألخافش بضعة عشر ،مسعدة المجاشعي هذا إذا أطلق الكسائي  :طيب اآلن الناظم يقول .وا 

ستدرك عليه بمثل األخفش يمكن أن ي   :تقولون  مأنتو  ،صاحب الكالم صاحب البيت أدرى بما فيه
لماذا؟ ألن هذه مسألة علمية  !يمكن أن يستدرك عليه وهو الناظم؟ يمكن أن يستدرك عليه ،هذا

وابن شهاب عنه به كما  :ال؟ لكن إذا قال أمصح  ،ال عالقة لها بنظمه يشترك فيها الناظم وغيره
أي  ،معنى هذا؟ الناظم يقول به مان شهاب عنه به واب :قال الناظم ،تقدم في أصح األسانيد

والسخاوي يقول ال، باإلسناد باإلسناد أو بالحديث؟ هنا وابن شهاب عنه به يقول الناظم بالحديث 
الضمير الذي أورده الناظم هل يقصد به الحديث هو يقول الحديث والسخاوي يقول ال، المقصود 

أنا اسمي فالن ابن فالن  :فيقول ؟ما اسمك :مثال   يا فالن لو يقال :اإلسناد يعني كما قيل
 ،ال، الفالني هو انتسب إلى نسب صحيح وأنت عرفته بما اشتهر به :ثم تكلم واحد وقال ،الفالني

هنا  ،ما يسوغ؟ ما يسوغ أمفترد عليه يعني كونك ترد على اإلنسان بما هو أعرف الناس به يسوغ 
وابن شهاب عنه أي عن زين العابدين به أي باإلسناد بالحديث كما يقول الناظم  :الناظم يقول

ومع  ،والسخاوي يقول ال، باإلسناد الضمير الذي يورده الناظم أو الناثر من أعرف الناس به نفسه
ألن الكالم كله في أصح األسانيد ما هو في أصح  ؛ذلك الذي يظهر أن الصواب مع السخاوي 
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المراد الكسائي والسخاوي  :يقول ،سائي الناظمن المراد الك  إ :نا هنا حينما قالوعند ،األحاديث
الراجح منهما  ؟وزكريا األنصاري يقوالن األخفش ال الكسائي كما قال الناظم ما الراجح منهما

وليس قبول الناظم بأولى من  ،الذي بعد التحقق والتحقيق يتبين أنه قوله تحتاج إلى محاكمة هذه
ع كتب الكسائي وكتب األخفشلهما وال العكس حتى ت  قبول قو  ع من نقل الخالف في  ،راج  أو يراج 
وازة تحركت الواو وانفتح  :يعني مثل ما تقدم في اإلجازة قالوا ،المسألة اإلجازة أصلها إجوازة أو إج 
لمآل أو تحركت الواو بحسب الحال وتحرك ما قبلها بحسب ا ،أو توهم انفتاح ما قبلها ،ما قبلها

زة فيها أكثر من م فصارت إجاآبعد فتحها بعد القلب صارت إجازة انفتحت الجي ..يعني بعد ما
ذفت األلف الزائدة  عند أو ح   ،األلف التي هي عين الكلمة عند سيبويه أو الكسائي فحذفت ،ألف

ال، العكس هذا  :ثم قال الثاني ،األولى عند الكسائي والثانية عند سيبويه :أحدهما فلو قال واحد
القائلين في كتبهما أو من نقل عنهما ممن يعتد بقوله الذي يرجح مراجعة كالم  ؟ما الذي يرجح

فمثل هذه األمور الترجيح فيها يرجع إلى الرجوع إلى المصادر  ،من تالميذهما أو قرب منهما
وفي  ،ي فالنقال ل ،وفي البخاري يعني في صحيح البخاري قال لي ،عنى بأقوال هؤالءالتي ت  

يريهم للعرض والمناولة أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي النيسابوري البخاري قال لي فجعله ح  
وانفرد بذلك أبو جعفر بن حمدان وخالفه  ،أي لما أخذ بطريق العرض والمناولة ،الحيري للعرض

في حال  وال ،يعني هذه الصيغة في صحيح البخاري ال تختص بحال العرض وال المناولةغيره 
قال له إال في حال  :اه بعض الشراح أن البخاري ال يقولذاكرة كما تقدمت اإلشارة إليه وتبن  الم  

 ،يقول الذي استقرأهالحافظ ابن حجر وأبو جعفر بن حمدان يقول في العرض والمناولة  ،المذاكرة
تعمل هذه الصيغة إال ال يس ،قال وال قال لي :يعني تبين له بطريق االستقراء أن البخاري ال يقول

ن كان له حكم الرفعا ظاهر  إحداهما أن يكون موقوف   :في حالتين ن ظاهر   اأن يكون موقوف   ،ا وا  ا وا 
ال فقد أورد أشياء بهذه الصيغة  ،أو يكون في إسناده من ليس على شرطه ،عفكان له حكم الر  وا 

 ،حدثنا :قال ،من أن يكون قال لي يعني بدال   ،هي مروية عنده في موضع آخر بصيغة التحديث
يكون  أما إذا لم يخرجه بصيغة التحديث في موضع آخر فال بد أن ،لكنه يتفنن وينوع العبارات

ن كان له حكم الرفع أو يكون في إسناده من  خبر لفظه موقوف كون ظاهرهإما أن  ،هناك نكتة وا 
وهو من أهل  ،الحافظ ابن حجرهذا فيما استقرأه  ،ليس على شرطه من ينزل عن شرطه قليال  

 راء التام السيما في صحيح البخاري.قاالست
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وهللا أعلم


